REGULAMIN
UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRUM KLUCZ
REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH (INSPRO)

§1
Postanowienia ogólne

1. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” realizowany jest przez
Fundację Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) na podstawie umowy nr RPLD.09.03.01-100002/15-00 z dnia 16 marca 2016 r.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii
społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).
3. Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego obejmując swoim zasięgiem
powiaty: łaski, zduńskowolski, pabianicki, łódzki-wschodni, rawski, opoczyński, tomaszowski.
4. Celem głównym Projektu jest utworzenie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. 35
nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w 7 powiatach subregionu I
województwa łódzkiego. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ w
zakresie tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez
realizację celów szczegółowych:
6.1. zwiększenie liczby nowopowstałych PES i PS;
6.2. wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami w nowopowstałych i istniejących PS;
6.3. wsparcie środowisk, które zainicjują działania na rzecz rozwoju ES.
5. Termin realizacji Projektu 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.
6. Projekt skierowany jest do:
6.1. podmiotów ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020;
6.2. NGO planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w PS;
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6.3. Osób fizycznych oraz osób prawnych, które planują założyć PES, w tym podmioty
administracji publicznej, np. JST oraz kościelne osoby prawne;
6.4. osób indywidualnych mających trudności na rynku pracy (osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, w pierwszej kolejności osób wymagających aktywizacji
społecznej, w tym osób bezrobotnych znajdujących się w III profilu osób, tj. oddalonych od
rynku pracy) zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego, lub podjęciem
pracy w przedsiębiorstwie społecznym (szczegóły wsparcia w zakresie zakładania
przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych określa odrębny regulamin);
6.5. przedsiębiorstw społecznych;
6.6. instytucji otoczenia ekonomii społecznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
biznesu i instytucji oświaty.

§2
Słownik pojęć

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1) Biuro Projektu – siedziba Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w Łodzi, ul.
Pomorska 40; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00; tel./fax: 42
630 17 49; e-mail: kontakt@inspro.org.pl.
2) EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
3) ES – Ekonomia społeczna;
4) Instytucja:
a. podmiot ekonomii społecznej (PES),
b. przedsiębiorstwo społeczne (PS),
c. jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne (JST),
d. organizacja pozarządowa (NGO);
e. kościelna osoba prawna.
5) IOES – Instytucja otoczenia ekonomii społecznej, w tym instytucje pomocy i integracji
społecznej, jednostki administracji samorządowej, instytucje rynku pracy, instytucje oświaty,
sektor biznesu i inne zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej w regionie i tworzeniem
trwałych miejsc pracy w PES i PS.
6) OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Fundację
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 posiadający
Status Ośrodka Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, zgodnie z Akredytacją Ministra Pracy,
Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2016 r.
7) Podmiot ekonomii społecznej (PES):
a. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa
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w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94,
poz. 651, z późn. zm.);
b. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
i.
CIS i KIS;
ii.
ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz.
1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986,
1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014 r. poz. 598, 877,
1198, 1457, 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649, 1886,
z 2016 r. poz. 195. );
c. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255,
1333, 1339).
d. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego
bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu
działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
i.

organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące
działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów
statutowych;

ii.

spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy,
inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16
września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn.
zm.);

iii.

spółki non-profit, spółki not-for-profit, o których mowa w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

8) Projekt – Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” realizowany przez
Fundację Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) na podstawie umowy nr RPLD.09.03.01-100002/15-00 z dnia 16 marca 2016 r. obejmujący swym zasięgiem powiaty: łaski,
zduńskowolski, pabianicki, łódzki-wschodni, rawski, opoczyński, tomaszowski.
9) Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a. jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym
i rachunkowym), której celem jest:
i.

integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona
poziomem zatrudnienia tych osób:
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ii.



zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub



zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności;

lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług
opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457)
lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych
formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów
prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których
mowa w ppkt a);

b. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy
udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na
reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze
zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz
społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
c. jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co
najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub
innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone
limitami.
10) Osoba indywidualna – osoba fizyczna, która podlega wykluczeniu społecznemu lub jest
zagrożona wykluczeniem społecznym i ze względu na swoją sytuację życiową nie jest w stanie
własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. W tej grupie osób
znajdują się osoby wymienione w pkt. 11 i 12, które znalazły się w sytuacji powodującej
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym,
społecznym i rodzinnym; przez osoby indywidualne rozumie się także grupę osób
indywidualnych tworzących grupę nieformalną;
11) Osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, z tym zastrzeżeniem, aby były to osoby
najbardziej oddalone od rynku pracy, a zatem takie, które oprócz bezrobocia doświadczają
wykluczenia na podstawie innych przesłanek i wpisują się w definicję osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS, EFRRR, na lata 2014- 2020 (rozdział 3 pkt. 11
Wytycznych).
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12) Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, które oddalone są od rynku pracy oraz
korzystają lub kwalifikują się do objęcia pomocą z powodów wymienionych w art. 7 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. Zm.), tj.:
a. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym, (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, Nr 205, poz.
1211, z 2015 r. poz. 1220, 1567) bezdomnych realizujących indywidualny
program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej;
b. uzależnione od alkoholu;
c. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;
d. chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
e. długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
f. zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze
środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
g. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
h. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
i.

osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
332, 1045, 1199, 1830, z 2016 r. poz. 195.);

j.

osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U.
z 2014 r. poz. 382, z 2015 r. poz. 1418, 1707);

k. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r.
poz. 35, 64, 195);
l.

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców
lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki
nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

m. osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub
stan;
n. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
o. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020;
13) Przedstawiciel PES lub PS – osoba będąca pracownikiem PES lub PS gdzie „pracownik”
oznacza:
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a. osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego;
b. osobę fizyczną, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje
wyłącznie osobiście, powierzone jej na podstawie umowy cywilnoprawnej
zadania;
c. osobę współpracującą w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 121);
d. osobę wykonującą świadczenia w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.);
e. członka spółdzielni socjalnej;
f.

wspólnika, w tym Partnera prowadzącego regularną
w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;

działalność

g. członka zarządu PES pod warunkiem, że udzielane jej wsparcie będzie dotyczyło
ekonomizacji PES i przyczyni się do osiągnięcia wskaźników efektywnościowych.
14) Realizator – Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) prowadzący OWES Centrum
KLUCZ.
15) RPO WŁ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 .
16) Uczestnik Projektu – osoba indywidualna lub instytucja, która podpisała dokumenty
niezbędne do udziału w Projekcie, z zastrzeżeniem ust. 17, w tym w szczególności:
a. Osoba indywidualna – oświadczenie Uczestnika Projektu wraz z danymi
Uczestnika indywidualnego wymaganymi w systemie SL 2014, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
b. Instytucja – oświadczenie uczestnika Projektu wraz z danymi Uczestnika
indywidualnego oraz danymi Uczestnika instytucjonalnego wymaganymi
w systemie SL 2014, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2
do Regulaminu.
17) Obowiązek podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 16 nie dotyczy usług animacji.

§3
Oferta OWES

1. OWES świadczy bezpłatne usługi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, zwłaszcza w
zakresie efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenia
kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz ekonomizacji PES i tworzenia
PS (wspieranie powstawania i funkcjonowania działalności gospodarczej oraz stabilnych
miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w obszarze
przedsiębiorczości społecznej).
2. Wszystkie usługi świadczone przez OWES mają charakter zindywidualizowanego wsparcia.
3. OWES oferuje wsparcie w ramach trzech typów usług:
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1) usługi zmierzające do inicjowania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
(usługi animacyjne i usługi inkubacyjne):
a. działania animacyjne;
b. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie inicjowania tworzenia
nowych podmiotów ekonomii społecznej;
c. działania inkubacyjne.
2) wsparcie doradczo-szkoleniowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej dla osób indywidualnych/instytucji chcących utworzyć miejsce pracy
w PS:
a. wsparcie doradczo-psychologiczne;
b. szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
c. szkolenia zawodowe;
3) przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie
społecznym:
a. bezzwrotne dotacje na utworzenie miejsca pracy na etapie tworzenia miejsca
pracy;
b. na etapie, gdy miejsce pracy jest już utworzone – wsparcie pomostowe,
przysługujące tylko nowopowstałym przedsiębiorstwom społecznym:
i. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących
wydatków;
ii. wsparcie doradcze:
a) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
b) pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych;
c) mentoring w pierwszych miesiącach działania przedsiębiorstwa
prowadzony przez Indywidualnego Doradcę Przedsiębiorstwa
Społecznego,
4) usługi dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące wzmocnieniu ich
potencjału (usługi biznesowe):
a. doradztwo prawne, biznesowe, w zakresie budowania powiązań kooperacyjnych,
finansowe, w tym przygotowanie do korzystania PES z mikropożyczek,
b. podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej,
pracowników i wolontariuszy PES (szkolenia profesjonalizujące);
4. Usługi doradcze świadczone są przez OWES w siedzibie Biura Projektu, w siedzibie
PES/PS/IOES, w punktach doradczych w subregionie, utworzonych w ramach współpracy
z samorządami lokalnymi, telefonicznie bądź on-line (e-mail, skype) bez zbędnej zwłoki,
najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.
5. Ponadto OWES prowadzi działania dodatkowe dotyczące współpracy z otoczeniem
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
6. Kadra OWES zapewnia dyskrecję, bezpieczeństwo oraz poufność przekazywanych
informacji podczas świadczonych form wsparcia. Również miejsce świadczonych usług
zapewnia zachowanie poufności.
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§4
Warunki korzystania z oferty OWES

1. Uczestnikami uprawnionymi do skorzystania z oferty OWES są:
1)
osoby indywidualne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 11 zamieszkujące w jednym
z powiatów objętych Projektem, szczegółowo wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 7;
2)
przedstawiciele Instytucji, zgodnie z definicją określoną w §2 ust. 1 pkt. 5 mający
swoją siedzibę/oddział w jednym z objętych Projektem powiatów szczegółowo
wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 7;
2. Do skorzystania z oferty OWES w zakresie poszczególnych usług uprawnione są:
1)

w zakresie usług zmierzających do inicjowania tworzenia podmiotów ekonomii
społecznej (usługi animacyjne i usługi inkubacyjne), o których mowa w §6:
a) Instytucje, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 5,
b) IOES, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6, z wyłączeniem usług inkubacyjnych,
c) PES, o których mowa w §2 ust. 1, pkt. 8,
d) PS, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 9,
e) osoby indywidualne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 11,
f) przedstawiciele PES/PS, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 12;

2)

w zakresie wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego na tworzenie miejsc
pracy w podmiotach ekonomii społecznej, o których mowa w §7:
a) Instytucje, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 5, z zastrzeżeniem lit. c),
b) osoby indywidualne, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 11,
c) PES i NGO, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 5, wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia PES w PS;

3)

w zakresie usług dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służących
wzmocnieniu ich potencjału (usługi biznesowe), o których mowa w §8:
a) PES, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 5, prowadzące działalność
ekonomiczną, tj. odpłatną działalność statutową i/lub działalność
gospodarczą,
b) PS, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8,
c) przedstawiciele PES/PS, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 14.
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3. Aby skorzystać z powyższych usług, należy skontaktować się z Biurem Projektu za
pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@inspro.org.pl; telefonicznie: 42 630 17 49 lub należy
skontaktować się kadrą OWES. Dane kontaktowe dostępne na stronie www.centrumklucz.pl
4. Szczegóły dotyczące świadczonego przez OWES wsparcia dostępne są na stronie
www.centrumklucz.pl
5. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez Uczestnika Projektu następujących
dokumentów:
1) w przypadku jeśli Uczestnikiem Projektu jest Instytucja:
a. dane Uczestnika Projektu (pracowników instytucji), który otrzymuje wsparcie
w ramach EFS (formularz wypełniany jeden raz, w chwili przystąpienia osoby do
pierwszej formy wsparcia w ramach Projektu),
b. dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS (formularz wypełniany
jeden raz, w chwili przystąpienia podmiotu do pierwszej formy wsparcia
w ramach Projektu – podpisywany przez reprezentantów PES zgodnie
z reprezentacją w KRS),
c. umowa o świadczenie usług, a w przypadku PES prowadzących działalność
ekonomiczną Umowa o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami;
2) przypadku jeśli Uczestnikiem Projektu jest Osoba indywidualna:
a. dane Uczestnika Projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS (formularz
wypełniany jeden raz, w chwili przystąpienia osoby do pierwszej formy wsparcia
w ramach Projektu),
b. dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów Uczestnika Projektu (§2 Słownik
pojęć – Osoba indywidualna).
6. Na podstawie złożonych formularzy następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym,
wymagań prawnych, w szczególności z zakresu pomocy de minimis oraz dostępności usług.
7. Pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest analizą PES, która pozwala
zdiagnozować potrzeby podmiotu i wytyczyć dla niego indywidualną ścieżkę wsparcia,
opracować plan działania. Analiza PES przeprowadzana jest przez doradcę OWES, do którego
PES zgłosił się po pierwszą formę wsparcia.
8. Ustalenie indywidualnej ścieżki wsparcia jest udokumentowane za pomocą Karty doradztwa
PES. Dla każdego PES tworzona jest karta indywidualnej ścieżki wsparcia.
9. OWES nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania
Uczestnika Projektu podjęte w związku z otrzymaną usługą.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzanie działań monitoringowych, kontrolnych (również
w trakcie realizacji usługi) i ewaluacyjnych zakresu i produktów usługi przez OWES oraz inne
instytucje lub jednostki organizacyjne uprawnione w następstwie zawarcia umowy na
realizację Projektu.
11. Rezygnacja z uczestnictwa w wybranej formie wsparcia (szkoleniu, coachingu itp.) może
nastąpić tylko w sytuacjach niezależnych od Uczestnika Projektu, których nie udało się
przewidzieć w chwili zgłaszania zapotrzebowania na wsparcie wynikających z: ważnych
(losowych) przyczyn, przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiającej korzystanie z określonej
formy wsparcia. O rezygnacji Uczestnik jest zobowiązany poinformować Realizatora
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niezwłocznie. W przypadku takich form wsparcia jak szkolenia czy wizyta studyjna Realizator
może poprosić Uczestnika o wskazanie osoby, która go zastąpi.
12. W uzasadnionych sytuacjach Uczestnik może przełożyć termin spotkania coachingowego lub
doradczego, informując o tym osobę wyznaczoną do kontaktu ze strony OWES, nie później
niż na 24 godziny przed planowanym terminem spotkania.
13. Nieobecność Uczestnika na spotkaniu coachingowym lub doradczym bez uprzedniego
zgłoszenia tego osobie wyznaczonej do kontaktu ze strony OWES w terminie wskazanym w
pkt. 12 par. 4, uznane będzie za odbycie spotkania. Uczestnik jest wówczas zobowiązany
potwierdzić na liście obecności lub karcie doradczej udział w takim spotkaniu.
14. U uzasadnionych przypadkach, po zaistnieniu sytuacji opisanych w pkt. 11 par. 4 oraz w pkt.
13 par. 4 Realizator może odmówić Uczestnikowi dalszego udziału we wsparciu.

§5
Umowa o udzielenie pomocy de minimis

1. Dla każdej Instytucji, prowadzącej działalność ekonomiczną, przystępującej do Projektu
podpisywana jest Umowa o udzielenie pomocy de minimis
2. Do Umowy o udzielenie pomocy de minimis dołączane są następujące załączniki:
1)
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz
z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo
oświadczeniem o wielkości takiej pomocy, albo oświadczeniem o nieotrzymaniu
takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz.404 z późn. zm.),
2)
bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 zamknięte lata obrotowe,
3)
wydruk z Centralnej Informacji KRS, dostępnej pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

§6
Usługi zmierzające do inicjowania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej
(usługi animacyjne i usługi inkubacyjne)

1. Za działania animacyjne OWES odpowiada osoba zajmująca stanowisko Animatora.
2. Działania animacyjne OWES są następujące:
1) diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
2) inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na
danym obszarze,
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3)

3.
4.

5.

6.
7.

inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających
rozpocząć działalność w formie PES
4) zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu
rozwoju PES i PS,
5) wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,
6) ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców
i tworzonych przez nich grup i środowisk,
7) animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
8) wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
9) inicjowanie powstawania grup inicjatywnych,
10) motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na
rozwój ekonomii społecznej,
11) budowanie lokalnych koalicji,
12) moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku, stałe motywowanie osób,
podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania
między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych
lub kosztów zaniechania.
Działania animacyjne prowadzone są w sposób ciągły, w okresie trwania projektu.
Działania animacyjne prowadzone przez Animatora uzupełniane są wsparciem doradczym
indywidualnym oraz grupowym, w zależności od potrzeb grup osób i instytucji, zamierzających
rozpocząć działalność w formie PES. Wsparcie doradcze dotyczy w szczególności obszarów:
prawnego, księgowo-podatkowego, biznesowego, z zakresu tworzenia PES.
Działania inkubacyjne OWES są następujące:
1) pakiety rozwojowe dla PES, grup nieformalnych/podmiotów zmierzających do
utworzenia PES,
2) coaching dla liderów PES;
Pakiety rozwojowe dostosowane są do indywidualnych potrzeb PES, grup
nieformalnych/podmiotów zmierzających do utworzenia PES.
Pakiety rozwojowe przyznawane są w ramach otwartego konkursu, na podstawie
przedstawionych przez podmioty formularzy opisujących pomysł na rozwój działalności
ekonomicznej. Szczegółowa procedura naboru i oceny formularzy została opisana w odrębnym
Regulaminie.
§7

Wsparcie doradczo-szkoleniowe i bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PES

1. Realizator udziela wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na utworzenie miejsc pracy,
o którym mowa w §3 ust. 3, pkt. 2.
2. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na utworzenie
miejsc pracy regulują odrębne dokumenty dostępne na stronie www.centrumklucz.pl tj.:
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1) Regulamin rekrutacji Osób indywidualnych i prawnych,
utworzeniem miejsca pracy w nowopowstałych i istniejących PS,

zainteresowanych

2) Regulamin udziału w bloku szkoleniowo-doradczym oraz udzielania bezzwrotnego
wsparcia finansowego.

§8
Usługi dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące wzmocnieniu ich potencjału
(usługi biznesowe)

1. Usługi biznesowe mają na celu podniesienie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
pracowników PES/PS, o których mowa w §2 pkt. 14.
2. Usługi świadczone są na podstawie indywidualnej ścieżki wsparcia PES/PS, opracowanej przez
kluczowego doradcę ogólnego.
3. Usługi biznesowe polegają na:
1) doradztwie specjalistycznym:
a. biznesowym,
b. prawnym,
c. finansowym (w tym przygotowaniu PES do korzystania z mikropożyczek),
d. w zakresie rozwijania kompetencji społecznych pracowników PES dotyczących
budowania powiązań kooperacyjnych;
2) podnoszeniu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej,
pracowników i wolontariuszy PES (m.in. szkolenia profesjonalizujące PES, wizyty
studyjne, usługi specjalistyczne).
§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu, tj.
od 01.01.2016 do 31.12.2017.
2. Realizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Każda zmiana jest
niezwłocznie upubliczniana na stronie internetowej OWES-u prowadzonego przez Realizatora.
3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełnienia i podpisania niezbędnej dokumentacji
projektowej, w tym w szczególności do podpisywania list obecności na szkoleniu, doradztwie, list
potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych oraz korzystania z cateringu.
4. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na bezpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie i
wykorzystanie wizerunku przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) do celów
promocyjnych, informacyjnych, popularyzujących działania Fundacji Instytut Spraw
Obywatelskich (INSPRO) oraz monitoringu i ewaluacji, na wszystkich polach eksploatacji.
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5. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do informowania na temat działań Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz.
926 wraz z pózn. zmianami).
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie i korzystania ze wsparcia należy
do Zarządu Realizatora.
7. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie.
8. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Zarząd Realizatora.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
10. Korzystanie ze wsparcia OWES jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Załączniki:
Zał. 1 Oświadczenie Uczestnika Projektu wraz z danymi Uczestnika indywidualnego wymaganymi w
systemie SL 2014
Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu wraz w danymi Uczestnika instytucjonalnego wymaganymi w
systemie SL 2014
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